
 
   รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   (งวดวันท่ี ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

 
  
 

     เทศบาลตําบลวังโพธ์ิ 
 

    อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

     ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ     
     กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) 

 
 
 
 
 



 
คํานํา 

    
ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  อันมีผลทําให้เทศบาลตําบลวังโพธิ ์ 
ซ่ึงเป็นหน่วยรับตรวจ  ต้องจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  โดย
ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

เทศบาลตําบลวังโพธิ์  ได้ติดประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๖ (งวด
วันท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  ถึงวันท่ี ๓๐  กันยายน ๒๕๕๓)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางควบคุมการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลวังโพธิ์  ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  
ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร  สามารถลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  การ
สิ้นเปลืองหรือการทุจริต  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 
 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓ 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๑. สํานักปลัด 
๑๑ งานธุรการ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้งานสารบรรณ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย และ
ถูกต้องตามระเบียบ 
 
 
๒ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบการ
แบ่งงานตามหนังสือรับที่
ชัดเจน 

 
 
 
๑. การจัดทําเอกสารหรือ
หนังสือราชการ อาจไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
๒.  การแยกเรื่องหนังสือรับ
บางครั้งระบุผู้รับผิดชอบใน 
งานนั้น  ๆ  ไม่ชัดเจน 

 

 
 
 
๑.  ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด และจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
๒.  ให้มีการระบุและ
ประสานงานกับผู้ที่ได้รับ
หนังสือให้ละเอียดถี่ถ้วน
มากยิ่งขึ้น 

 
 
 

๓0 วัน 
๑๕ มี.ค.๕๓ 

 
- ปลัดเทศบาล 

 
- เจ้าพนักงาน

ธุรการ 

 
 
 
� 

 
 
 
๑.๑ติดตามประเมินผลโดย 
- ติดตามการดําเนินการในระหว่างปฎิบัติงาน 
- ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น 
 
 

 
∗∗∗∗ สถานะการดําเนินการ :                       ผู้จัดทํา.........นางสาวิตรี   หอมจรรยา... 

    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด                     ตําแหน่ง........เจ้าพนักงานธุรการ................. 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                     วันที่.........  ตุลาคม  ๒๕๕๓........... 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O   =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 



แบบติดตาม  ปอ.๓ 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓0 เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
บุคลากร 
 ๑.๒กิจกรรมงานการ
เจ้าหน้าที่  
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้งานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล  เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมาย  ต่างๆ  
๒. เพื่อให้การจัดทําเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ปรับระดับ 
โอน (ย้าย) บรรจุแต่งตั้ง
พนักงานเป็นปัจจุบัน 
๓.  เพื่อให้มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยและการ
ป้องกันการสูญหายของ
เอกสาร 

 
 
 
 
๑.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติไม่เข้าใจ
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล อย่าง
ถ่องแท้ 
๒.  การติดต่อประสานงานกับ
บางหน่วยงานยังเกิดการล่าช้า 
๓. การจัดเก็บเอกสาร
บางอย่างไม่มีการแยกเป็น
หมวดหมู่  ทําให้อยากต่อการ
ค้นหา 

 
 
 
 
๑.  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมและให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
๒.  ให้มีการตรวจสอบหรือ
ทําทะเบียนประวัติ
พนักงานอย่างสม่ําเสมอ 
๓.  ให้มีการแยกแฟ้ม
เอกสารเป็นเรื่อง สะดวก
ต่อการค้นหา 
๔.  ให้มีการทํา ๕ส. 
อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง 
 

 
 
 
 

๓๐ วัน 
๑๕ มี.ค.๕๓ 

 
- ปลัดเทศบาล 

  - บุคลากร 

 
 
 
 
� 

 
 
 
 
-   ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรับทราบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
-  จัดทําตารางปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 



 
 

∗∗∗∗ สถานะการดําเนินการ :                       ผู้จัดทํา.........นางโรจนีย์  สงวนพันธ์........ 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด                     ตําแหน่ง..........บุคลากร................. 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                     วันที่............. ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓........ 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓   

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 

๑.๓  กิจกรรมด้านนโยบาย
และแผนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย
ของผู้บริหารซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดและอําเภอให้
แล้วเสร็จตามกําหนดและ
บรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนา 
๒. เพื่อให้การจัดทํา
งบประมาณสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของเทศบาล 

 
 
 
 
-  การมีส่วนร่วมของผู้นํา
ชุมชนและประชาชน 
-  แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไข 
ปัญหาและตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้อย่าง 
แท้จริง 
 

 
 
 
 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ 
และความสําคัญในการเข้า
มามีส่วนร่วมช่วยคิดช่วยทํา
ในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตน 
-ประสานความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วนผู้ใหญ่บ้าน 
กลุ่มชุมชนภาครัฐและ
เอกชนในการจัดประชุม
ประชาคม 

 
 
 
 

๓๐ วัน 
 

๑๕ มี.ค.๕๓ 
 

- ปลัดเทศบาล 
 

- เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

 
 
 
 
� 

 
 
 
 
พบว่ากิจกรรมการจัดทําแผน 
พัฒนาเทศบาลมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
๑.มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผน 
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∗∗∗∗ สถานะการดําเนินการ :         ผู้จัดทํา.........นางสาววรรณงาม  คุ้มพะเนียด........ 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด       ตําแหน่ง..........เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน................. 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                    วันที่...........๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓....... 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
      เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓   

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 
 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 

๑.๔ งานพัฒนาชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพมีความโปรงใสและ
รวดเร็ว 
๓.  เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนให้ความร่วมมือใน
การพัฒนามากขึ้น 
 

 
 
๑.  ขอบข่ายงานพัฒนาชุมชน
กว้างมาก  เป็นงานที่มีความ
หลากหลาย  ทําให้พนักงาน
ไม่สามารถทํางานทั้งหมดให้ดี
ได้ 
๒.  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพที่
ผ่านมาไม่รัดกุม ไม่ตรวจ
เอกสารยืนยันตัวผู้ขอรับเงิน  
ทําให้เงินอาจไม่ถึงมือผู้ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ 
๓.  การรับเงินเบี้ยยังชีพไม่มา
ตามเวลาที่กําหนด 

 
 

๑.  ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรมในเรื่องที่ยังไม่มี
ความรู้ 
๒.  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพที่
ต้องตรวจเอกสารยืนยันตัว
ก่อนการจ่ายเงิน   
๓.  ให้มีระบบการโอนเงิน
เข้าบัญชีของผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพแทนการรับเงิน
สด 
๔.  ลงพื้นที่เพื่อพูดคุย  ทํา
ความเข้าใจ   สร้างความ 

 
 

มกราคม  ๒๕๕๓ 
 
 
 

 
 
� 

 
 
๑.  สอบถามผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพว่าได้รับเงิน
หรือไม่ 

    ๒.  ตรวจสอบจํานวนของผู้ที่ยังไม่มารับเงินเบี้ย
ยังชีพ 
๓.  วัดอัตราส่วนความร่วมมือในการพัฒนาของคน
ในชุมชนจากงานที่ผ่านมา 

 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
 ๓.  ประชาชนในชุมชนไม่ให้

ความร่วมมือในการพัฒนา
เท่าที่ควร 

คุ้นเคยกับคนในชุมชนมาก
ขึ้น  และให้มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
พร้อมนําข้อเสนอแนะของ
คนในชุมชนมาเป็นข้อมูลใน
การทํางาน 

   

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 
 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 

๑.๔ งานพัฒนาชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑.  เพื่อให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  เพื่อให้การจัดทํา
โครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
๓.  เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
๑.  ประชาชนไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ 
๒. ประชาฃนปิดบังข้อมูล 

 
 
 
 

๑. ลงพื้นที่เพื่อพูดคุย  ทํา
ความเข้าใจกับประชาชน 

 
 
 
 

มกราคม  ๒๕๕๓ 
 
 
 

 
 
 
 
� 

 
 
 
 
๑. วัดอัตราส่วนความร่วมมือในการพัฒนาของคน
ในชุมชนจากงานที่ผ่านมา 
๒.ติดตามและประเมินผลหลังการจัดทําโครงการ 



 
∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :                       ผู้จัดทํา.......นายชาญชัย  เปล่งเจริญศิริชัย... 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด                     ตําแหน่ง...........นักพัฒนาชุมชน..................... 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                     วันที่........ ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓......... 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๑.๕ งานสันทนาการ 
วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมจัดทําโครการการ
จัดงานประเพณี ราชพิธี
ต่างๆ 
๑.  เพื่อให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพพบ
ข้อผิดพลาดในการทํางาน
น้อยที่สุด 
๒.  เพื่อติดตามการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง 
๓.  เพื่อให้ประชาชนและ
หน่วยงานราชการได้รับ
เอกสารอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 
๑.  บุคลากรขาด
ประสบการณ์ 
๒.  ข้อมูลพื้นฐานไม่เป็น
ปัจจุบัน 
๓.  เอกสารการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่รัดกุม  ไม่
ชัดเจน   
๔.  การประชาสัมพันธ์ในการ
จัดโครงการต่าง  ๆ  ไม่ทั่วถึง
และการประชาสัมพันธ์มี
ระยะเวลาไม่มาก 

 
 
๑.  เพิ่มทักษะความรู้
เพิ่มเติมด้านบุคลากรใน
การทํางาน 
ติดตามผลการดําเนินงาน 
๒.  เรียบเรียงระบบการ
ทํางานและศึกษาขั้นตอน
การทํางาน 
๓.  ตรวจสอบงบประมาณ
สนับสนุนการจัดทํา
โครงการ 
 

 
 

๓๐ วัน 
 

๑๕ มี.ค.๕๓ 
 
 

-นักวิชาการ
ศึกษา 

 

 
 
� 

 
 
๑.  จัดทําสรุปผลงาน/ประเมินผลหลังทําโครงการ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๒.  รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําโครงการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

  
 



แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๑.๕ งานสันทนาการ 
วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมปกป้องเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตรย์ 
สร้างความปองดอง
สมานฉันท์ 
๑.  เพื่อให้ประชาชนสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
๒. ให้ประชาชนได้รับ
ความรู้การปกครองระบอบ
ประชาธธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป๋นประมุข 
 

 
 
 
 
 
 
๑.  เอกสารการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่รัดกุม  ไม่
ชัดเจน   
๒.  การประชาสัมพันธ์ในการ
จัดโครงการต่าง  ๆ  ไม่ทั่วถึง
และการประชาสัมพันธ์มี
ระยะเวลาไม่มาก 

 
 
 
 
 
 
๑.  เพิ่มทักษะความรู้
เพิ่มเติมด้านบุคลากรใน
การทํางานติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
๒.  เรียบเรียงระบบการ
ทํางานและศึกษาขั้นตอน
การทํางาน 
๓.  ตรวจสอบ
งบประมาณนการจัดทํา
โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

๓๐ วัน 
 

๑๕ มี.ค.๕๓ 
 
 

-นักวิชาการ
ศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
� 

 
 
 
 
 
 
๑.  จัดทําสรุปผลงาน/ประเมินผลหลังทําโครงการ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๒.  รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําโครงการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
 



 
 
     ∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :                      ผู้จัดทํา....................น.ส.ขวัญใจ  รุ่งสว่าง.............. 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด           ตําแหน่ง...........นักวชิาการศึกษา.... .... 
     � =   ดําเนินการแลว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด           วันที่................... ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓........... 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ           
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖ 
๑๖ งานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อติดตามกระบวน
ทํางานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  ให้เป็นระบบ 
๒.  เพื่อให้บุคลากรมี
กระบวนการพัฒนาเด็กที่ถูก
หลักครบทุกด้าน 
 

 
๑.  บุคลากรขาด
ประสบการณ์ในการทํางาน 
๒.  เอกสารไม่ชัดเจน 

 
๑.  จัดให้มีการศึกษาดูงาน
ระหว่างหน่วยงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
๓๐ วัน 

 
๑๕ มี.ค.๕๓ 

 
 

นักวิชาการศึกษา 

 
� 

 
๑.  จัดทําแผนการติดตามประเมินผลหลังทํา
โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๒.  รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําโครงการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

     ∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :           ผู้จัดทํา........นางสาวขวัญใจ   รุ่งสว่าง 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด         ตําแหน่ง...นักวิชาการศึกษา..... 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                     วันที่........๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๓......... 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 
 



 
 

แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๑.๗  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นและ
แก้ไขช่วยเหลือปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้
ทันท่วงที ไม่เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

 
 
 
๑.  ขาดเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
๒.  บุคลากรไม่เพียงพอ 
๓.  สภาพรถดับเพลิงปัจจุบัน
ไม่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่เท่าที่ควร 

 
 
 

๑.  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรม 
๒.  จัดทําแผนการป้องกันฯ
ประจําปี ทั้งแผนก่อนเกิด
เหตุ ขณะเกิดเหตุและหลัง
เกิดเหตุรวมทั้งการซักซ้อม
การปฏิบัติงานตามแผน 
๓.  สรรหาบุคลากรมา
บรรจุ 
๔.  ให้มีการตรวจเช็ค
สภาพรถดับเพลิงทุกวัน 
 

 
 
 

๓๐ วัน 
 

๑๕ มี.ค.๕๓ 
 

-ปลัดเทศบาล 
 

-เจ้าหน้าที่
ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
 
 
� 

 
 
 
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อนําผลมาใช้ใน
การพัฒนาจะดําเนินงานครั้งต่อไป 

 
 



 
 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
  ๕.  ตั้งงบประมาณเพื่อ

จัดซื้อรถดังเพลิงใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

   

 
 
     ∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :          ผู้จัดทํา.............นายดนัย  ถิรเดชฐิตพัฒน์............ 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด        ตําแหน่ง..เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.. 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด         วันที่.............. ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓............... 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
      เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
 ๒.  กองคลัง 
๒.๑ กิจกรรม ด้านการ
จัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
       เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้ มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  สามารถจัดเก็บภาษี
สําหรับผู้อยู่ในข่ายที่ต้อง
ชําระภาษีได้อย่างทั่วถึง  
และพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ให้เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี นํา
เงินรายได้ที่จัดเก็บส่ง 

 
 
 
 
๑.ประชาชนผู้เข้าข่ายต้อง
ชําระภาษี  ไม่มายื่นแบบเพื่อ
เสียภาษี 
๒. ประชาชนผู้เข้าข่ายต้อง
ชําระภาษีไม่มาชํา      ระ
ภาษีแต่ละประเภทตาม
กําหนดเวลา 

 
 
 
 
๑. จัดเจ้าหน้าที่ออกไป
สํารวจผู้เข้าข่ายต้องชําระ
ภาษีเป็นประจําทุก ๆ 2 
เดือนเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่
เป็นความจริงใช้ในการ
ชําระภาษี 
๒.ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายเป็นประจําเพื่อที่ผู้เข้า
ข่ายต้องชําระภาษีจะ 

 
 
 
 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
นางกิ่งกาญจน์  
สังข์ทอง 
เจ้าพนักงาน 
จัดเก็บรายได้ ๓ 

 
 
 
 

� 

 
 
 
 
๑.รายงานยอดการจัดเก็บภาษีเป็นประจําทุก
เดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
กําหนดมาตรการ ควบคุมเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
- ดําเนินการจัดทําทะเบียนเงินรายรับ 
-  จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ 
- การจัดทําแผนที่ภาษี 

  
 
 
 



 
 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
ลงบัญชีครบถ้วน  ได้มาชําระภาษีตาม

กําหนดเวลาและไม่ต้องเสีย
เงินเพิ่ม 
๓.. จัดโครงการอบรมและ
แจกแผ่นพับ เอกสารให้
ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการ
เสียภาษี 

   

 
   ∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :                       ผู้จัดทํา...........นางกิ่งกาญจน์  สังข์ทอง........ 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด                     ตําแหน่ง........เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้..... 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                     วันที่.....๒๐   พฤศจิกายน  ๒๕๕๓........... 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
(๖) 

๒.๒กิจกรรม  
 ดําเนินการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ
ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การการปฎิบัติงาน
ด้านการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ
และควบคุมดูแลการจํา
หน่วยพัสดุ เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
 

   
 
 
 
- ขาดการประสานงานกัน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณและหน่วยจัดหา
พัสดุ 
-ไม่รู้ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง
การที่มีใหม่ ในบางครั้ง 

 
 
 
 
- ควรติดตามการ
ปฏิบัติงานและถือปฏิบัติ 
- เข้ารับการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
การจัดทําแบบเบิกจ่ายพัสดุรายงานให้ผู้บังคับชา
ทราบทุกขั้นตอน 

 
 
 



 
 
  ∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :              ผู้จัดทํา...นางอลิน  มีเท......... 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด             ตําแหน่ง....เจ้าพนักงานพัสดุ................ 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด             วันที่........๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓.............. 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๒.๓ กิจกรรมด้านการเงิน
และบัญชี 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให้การดําเนินงาน
ด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติ
ถูกต้อง 
 - เพื่อป้องกันการทุจริต 
 - เพื่อให้การจัดทําบัญชีให้
เป็นปัจจุบัน และบันทึก
บัญชีถูกต้อง 
 

 
 
 
- ปริมาณงานเพิ่มขึ้นแต่
บุคลากรเท่าเดิม 
- การบันทึกบัญชีหลาย
ขั้นตอนและละเอียด แต่
บุคคลคนเดียวทําจึงทําให้เกิด
ความผิดพลาดขาดการสอบ
ทาน 
- การจัดทํารายงานเงิน
คงเหลือประจําวันการบันทึก
บัญชีเงินสดรับ-จ่ายการทําใบ  

 
 
 
-เพิ่มบุคลากรให้เหมาะสม
กับปริมาณงาน 
- แยกผู้บันทึกบัญชีและ
ผู้จัดทํารายการเงิน 
เพื่อจะได้มีการสอบทาน
การทํางาน  ข้อผิดพลาดจะ
ได้ลดลง 
 
 
 

 
 
 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
น.ส.จรรยา  สิทธิ
สาร 
นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

 
 
 

O 

 
 
 
- มีการสอบทานการปฏิบัติงาน 
- มีการตรวจสอบการรายงานการเงินทุกเดือน 

 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
 ผ่านมาตรฐาน  ใบผ่าน

รายการบัญชีทั่วไป  บัญชีแยก
ประเภทงบทดลองงบแสดง
ฐานะการเงินให้บุคคลคนเดียว
ทํารายงานเกิดความล่าช้า   

    

 
∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :                       ผู้จัดทํา.......นางสาวจรรยา   สิทธิสร.... 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด                     ตําแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี...... 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                     วันที่........ ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓........ 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๒.๔ กิจกรรมด้านการรับเงิน
และการนําส่งเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การรับเงินการนําส่งเงิน
ได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ครบถ้วนนําจํานวนเงินที่ได้รับ
ในทุกครั้งส่งลงบัญชีครบถ้วน 
และนําฝากธนาคารทุกวันตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน  

 
 
 
- ในบางวันไม่มียานพาหนะ
จึงไม่  สามารถนําเงินฝาก
ธนาคารได้ทันทุกวัน 
- ในบางวันเจ้าหน้าที่ 
จัดเก็บนําส่งเงินราย 
ได้ช้าไม่สามารถนํา 
ฝากธนาคารได้ทันในวัน
เดียวกัน 
 

 
 
 
 - ในวันที่นําส่งเงินนํา   
เงินฝากธนาคารไม่ทันให้
นําส่งในวันถัดไป   
 - ปฏิบัติตามระเบียบการ
เก็บรักษาเงินอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 

 
 
 
สิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๓  
น.ส.จรรยา   
สิทธิสร 
นักวิชาการเงิน
และบัญชี 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

O 

 
 
 
- ตรวจสอบเงินคงเหลือในมือและเงินฝากในธนาคาร 
 

 
∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :                       ผู้จัดทํา.......นางสาวจรรยา   สิทธิสร.... 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด                     ตําแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี...... 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                     วันที่........ ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓........ 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 



แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๒.๕  กิจกรรมด้านการ
ตรวจสอบเอกสาร ตรวจ
ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของการสั่งซื้อ สั่งจ้าง  ตาม
ระเบียบพัสดุฯ มีการอนุมัติ
จัดซื้อตัดจ้างให้ถูกต้อง 
เอกสารประกอบการเบิก
เบิกจ่าย  

 
 
 
-ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ลงนาม
ในเอกสารไม่ครบถ้วน 
-เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
ไม่ครบถ้วน 
 

 
 
 
 - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
การลงนามในเอกสารให้
ครบถ้วนก่อนจ่ายเงิน 
 
 

 
 
 
ตรวจสอบเอกสาร
ทุกครั่ง/ 
ผู้ตรวจสอบฏีกา 

 
 
 

O 

 
 
 
- ตรวจสอบการลงนามในเอกสารให้ครบถ้วนก่อน
เบิกจ่ายเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๒.๖ กิจกรรมด้านการ
จัดเก็บเอกสาร 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให้มีเอกสารการ
จ่ายเงินครบถ้วนพร้อม
ตรวจสอบ 
 

 
 
 
- เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 
สูญหาย   

 
 
 
-กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบใน
การจัดเก็บเอกสาร 
-กําหนดให้มีหลักฐานการ
รับเอกสารและส่งมอบ
เอกสารกรณีมีผู้เกี่ยวข้อง
นําไป 

 
 
 
ทุกครั่งที่จ่ายเงิน
แล้ว 

 
 
 
� 

 
 
 
กําหนดผู้รับชอบเอกสารเก็บเอกสาร 

 ∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :              ผู้จัดทํา...นางทิพรัตน์   โสภณภิต.... 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด             ตําแหน่ง....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี................ 
     �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด             วันที่........๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓.............. 
   �   =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O    =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 
 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
(๖) 

๓  กองช่าง 
๓.๑  กิจกรรมงานธุรการ 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้งานสารบรรณ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
ตรวจสอบง่ายและถูกต้อง
ตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-  ค้นหาเอกสาร  หรือ 
ดําเนินงานอื่นๆ  ล่าช้าเพราะ
เจ้าหน้าที่เพิ่งบรรจุใหม่ 
-  หนังสือบางเรื่องหรืองานใน
หน้าที่บางอย่างอาจล่าช้า
เพราะเจ้าหน้าที่ต้องทําความ
เข้าใจกับงานอาจ ทําให้ไม่
สามารถปฏิบัติได้ทัน
ระยะเวลาที่กําหนด 
 
 

 
 
 
-  เจ้าหน้าที่พยายามที่จะ
พัฒนาการเรียนรู้งานให้เร็ว
ยิ่งขึ้น 
-  จัดให้มีบุคลากรหรือ
ผู้ช่วยธุรการ 
-  จัดให้มีการจัดเก็บ
เอกสารเรียงลําดับ
ความสําคัญหรือเรียงลําดับ
เลขที่เอกสารไว้ให้ชัดเจน
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา 
 

 
 
 
สิ้นปีงบประมาณ  
๒๕๕๓ 
 
-น.ส.กนกพร 
สุสัณฐิตพงษ์ 
 

- เจ้าพนักงาน
ธุรการ  

 

 
 
 

� 
 
 

 

 
 
 
-  มีการจัดเก็บเอกสารเรียงลําดับความสําคัญเข้า
แฟ้มอย่างชัดเจน 
- ค้นหาและติดตามเอกสารทางระบบอินเตอร์เน็ต
อย่างสม่ําเสมอ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
(๖) 

  - พยายามเข้าไป
ประสานงานและติดตาม
หนังสือที่อําเภอเป็นประจํา 

   

 
  ∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :                     ผู้จัดทํา........นางสาวกนกพร   สุสัณฐิตพงษ์..... 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด                   ตําแหน่ง.........เจ้าพนักงานธุรการ..................... 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                   วันที่......๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓..................... 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
(๖) 

๓.๒  กิจกรรมงาน
สาธารณูปโภค  
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้การประมาณราคา
ก่อสร้าง งานซ่อม
บํารุงรักษาเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 
-  เพื่อให้การวางแผน
โครงการต่าง ๆ มีความถูก
ต้องชัดเจน  เป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย 
 

 
 
 
-  ราคาวัสดุก่อสร้างมีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง 
-  ความไม่เข้าใจของ
เจ้าหน้าที่และความ
เปลี่ยนแปลงโครงการของ
ผู้บริหาร/ประชาชน 
-  เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 

 
 
 
- พยายามค้นคว้าราคาวัสดุ
ก่อสร้างทางระบบ
อินเตอร์เน็ตหรือทําหนังสือ
สอบถามราคา 
ไปยังกระทรวงพาณิชย์ 
-  เปิดกรอบอัตรากําลัง
สําหรับ   ผู้ที่ความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง ซ่อมแซม
บํารุงรักษาในด้านการ
ออกแบบ  เขียนแบบและ
ประมาณการตรวจสอบ 

 
 
 
สิ้นปีงบประมาณ  
๒๕๕๓ 
 

นายธนธรณ์  
ฉายเชิด 

(หัวหน้ากองช่าง) 
 

 
 
 

� 
 
 

 

 
 
 
-  มีการค้นหาและติดตามราคาวัสดุ 
ก่อสร้างทางระบบอินเตอร์เน็ต  และหนังสือสั่ง
การอย่างสม่ําเสมอ 
-  มีการจัดทําผลการดําเนินงานและนําเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
 

  
 
 
 



    ∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :                       ผู้จัดทํา.........นายธนธรณ์  ฉายเชิด......... 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด                     ตําแหน่ง.......หัวหน้ากองช่าง.................. 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                     วันที่..........๒๐  พฤศจิกายน๒๕๕๓............... 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๓.๓  งานสถานที่และการ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อควบคุมการเบิกจ่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้า  และมีการ
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง 
และทราบจํานวนอุปกรณ์ที่
แน่นอน  ลดการสิ้นเปลือง
เบิกไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 

 
 
 
-  การยืมเครื่องมือ เครื่องใช้
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยวาจา
โดยไม่มีบัญชีควบคุมการ
เบิกจ่ายทําให้เกิดการสูญหาย
ได้ง่าย 
-  อุปกรณ์ไฟฟ้ามีจํานวนมาก
ทําให้อยากต่อการเก็บรักษา 
-  บุคลากรขาดความชํานาญ 
และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
-  จัดทําคําสั่งให้มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบควบคุมการ
เบิกจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- จัดให้มีประชุมหรืออบรม
ผู้ปฎิบัติในเรื่องการเบิกจ่าย
อุปกรณ์ 
-  จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
-  ให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบ
การชํารุด  เพื่อซ่อมแซมบํารุง
ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 

 
 
 
สิ้น
ปีงบประมาณ  
๒๕๕๓ 
 
นายศักดิ์สิทธิ์  

ทองแย้ม 
(นายช่างไฟฟ้า  

๓) 
 

 
 
 

� 
 
 

 

 
 
 
-  มีหนังสือคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 
 

    
 
 
 
 



     ∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :                       ผู้จัดทํา....นายศักดิ์สิทธิ์   ทองแย้ม........... 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด                     ตําแหน่ง.....นายช่างไฟฟ้า........... 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                     วันที่.........20  พฤศจิกายน 2553.................. 
    �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
     O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
 ๓.๔  กิจกรรม ด้าน
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
-   เพื่อลดภาวะการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ  เช่น  ขยะมี
จํานวนมากทําให้เกิดการ
หมักหมม  เวลาที่ฝนตกชุก 
 
 
 

 
 
 
-  มีกลิ่นรบกวนในระบบ
ทางเดินหายใจ  ทําให้เกิดโรค
ภูมิแพ้  อาการน้ํามูกไหล  
เวียนศีรษะได้ 
-  ขยะมีจํานวนเพิ่มขึ้นทําให้
สถานที่ทิ้งขยะเดิมไม่เพียงพอ
ต่อจํานวนขยะ 
 
 

 
 
 
-  มีรถขยะไปเก็บทุกวันวันละ 
1 ครั้ง  ในเวลาเช้า 
-  มีรถแบล็กโฮขุด ฝังกลบ
ขยะมิให้ส่งกลิ่นเหม็น 
- ปรับปรุงบ่อขยะให้สามารถ
รับปริมาณขยะที่มีเพิ่มมากขึ้น 
 

 
 
 
สิ้น
ปีงบประมาณ  
๒๕๕๓ 

พ.จ.อ.หญิง
บุญจิรา  บุษดี 
(เจ้าพนักงาน 
สาธารณสุข
ชุมชน ๕) 

 
 
 

� 
 
 

 

 
 
 
-  ทําแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
-  มีการจัดทําผลการดําเนินงานและนําเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๓.๕ งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อลดภาวะการเกิดโรค
ระบาดในชุมชนและป้องกัน
การเกิดโรคติดต่อ  เช่น  
โรคพิษสุนัขบ้า  โรค
ไข้เลือดออก ไข้หวัด ๒๐๐๙ 
เป็นต้น 
 

 
 
 
โรคระบาดที่เกิดประจํา
ท้องถิ่นและประเทศไทย 

 
 
 
-  รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมว  ปีละ ๑  
ครั้ง 
- ทําการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยการแจก
ทรายอะเบทและพ่นหมอก
ควัน 
 

 
 
 
เดือน พ.ค.-ต.ค.
๕๓   (เมื่อมีการ
ระบาดของโรคใน
พื้นที่) 
พ.จ.อ.หญิง 
บุญจิรา   บุษดี 
(เจ้าพนักงาน 
สาธารณสุข
ชุมชน ๕) 

 

 
 
 
� 

 

 
 
 
-  มีการจัดทําผลการดําเนินงานและนําเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
 

 
 
 
  ∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :                       ผู้จัดทํา....พ.จ.อ.หญิงบุญจิรา  บุษดี........... 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด                     ตําแหน่ง.....เจ้าพนักงานสาธารณสุข........... 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                     วันที่......๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๓.................. 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 



แบบติดตาม  ปอ.๓ 
   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๔. กองการประปา 
การออกแบบระบบประปา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การออกแบบระบบ
ประปาประมาณราคากลาง
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. 
และหนังสือสั่งการต่างๆ 

ความเสี่ยง 
๑.การคํานวณราคากลางเกิน
จริง 
๒.การออกแบบระบบประปา
ผิดพลาด 

๑.สรรหาบุคลากรที่มี
คุณวุฒิเหมาะสมกับงาน
ประปา 
๒.กรณีสรรหาบุคลากรที่มี
ความชํานาญยังไม่ได้ขอ
ความร่วมมือจากสํานักงาน
ทรัพยากรน้ํามาช่วยในการ
ออกแบบและคํานวนราคา
ค่าก่อสร้าง 
๓.พัฒนาบุคลากรโดยส่ง
เจ้าหน้าที่ของกองประปา
ไปศึกษาอบรมพัฒนา
ตลอดเวลาเพื่อทันโลก ทัน
เหตุการณ์ 
 
 

  
 
 
๓๐ กันยายน 

๒๕๕๓ 
นายธนธรณ์ 

ฉายเชิด 
นักบริหารงานช่าง 

ระดับ๖ 

 
 
 
 
� 

 
 

 
 
ติดตามประเมินผลพบว่า 
-กิจกรรมงานประปาดําเนินการในระหว่าง 
ปฏิบัติงาน 
-ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา 

 
 

 
 
 



 
แบบติดตาม  ปอ.๓ (ต่อ) 

   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   

สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๔. กองการประปา 
ด้านงานผลิตและบริการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเตรียมน้ําสํารองและ
สถานที่สําหรับจ่ายน้ําเพื่อ
การดับเพลิงให้เพียงพอกับ
ความต้องการ 

ความเสี่ยง 
๑.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอาจ
ติดต่อจนท.เวรประปาไม่ได้ 
ขณะมีเหตุเกิดขึ้น 
๒.ปริมาณน้ําอาจไม่เพียงพอ
ถ้าเหตุเกิดในช่วงความ
ต้องการใช้น้ําสูงๆ 
๓.จุดจ่ายน้ําดับเพลิงมีน้อยไม่
เพียงพอกับพื้นที่ชุมชน 

๑.จัดหาเครื่องมือสื่อสารที่
สารมารถจนท.ป้องกันฯได้
โดยตรง 
๒.จัดสร้างระบบผลิตน้ําให้
เพียงพอกับความต้อง 
๓.เพิ่มประปาหัวแดงจุด
จ่ายน้ําดับเพลิงให้พียงพอ
กับพื้นที่ของชุมชน 
 

๓๐ กันยายน 
๒๕๕๓ 
นายสมหมาย 
ด้วงปลี 
เจ้าหน้าที่ประปา 
๒ 

 
� 

ติดตามประเมินผลพบว่า 
กิจกรรมงานประปา 

-ติดตามดําเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน 
-ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบติดตาม  ปอ.๓ (ต่อ) 

   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   

สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
กิจกรรม 
ด้านงานผลิตและบริการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การสํารวจและจัดทํา
แผนผัง การต่อท่อซ่อมแซม
แก้ไข อุปกรณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
น้ําประปาและท่อน้ําดิบให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ความเสี่ยง 
๑.เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล
ตรวจสอบท่อน้ําดิบท่อส่ง
น้ําประปาดูแลไห้ทั่วถึง 
๒.ท่อน้ําประปามีอายุใช้งาน
มานานชํารุดเมื่อใดก็ได้ 
๓.ผู้ใช้น้ําอาจทําความ
เสียหายกับท่อโดยไม่ได้ตั่งใจ 

๑.เพิ่มตารางการตรวจสอบ
เช็คให้ครอบคลุมกับระบบ
ท่อที่มี 
๒.เปลื่ยนท่อส่งน้ําใหม่เดิน
บริเวณข้างทาง ฝังลง
พื้นดิน 
๓.จัดทําผังธารให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

๓๐ กันยายน 
๒๕๕๓ 
นายสมหมาย 
ด้วงปลี 
เจ้าหน้าที่ประปา 
๒ 

 
 
 
� 

ติดตามประเมินผลพบว่า 
กิจกรรมงานประปา 

-ติดตามดําเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน 
-ประเมินการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบติดตาม  ปอ.๓(ต่อ) 

   เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร   

สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(๖) 
๔. กองการประปา 
๔.๑กิจกรรมงานบัญชี
ประปา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การรับเงินการนําส่ง
เงินมีการปฏิบัติงานถูกต้อง
ครบถ้วน นําจํานวนเงินที่
ได้รับฝากธนาคารทุกวัน
และลงบัญชีให้ถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้ 
 

 
 
 
ความเสี่ยง 
- ไม่สามารถเก็บลูกหนี้ได้ตาม
กําหนดบุคลากรไม่ชํานาญใน
การใช้โปรแกรมที่ติดตั้งทําให้
เกิดการผิดพลาดในการออก
ใบเสร็จและลงบัญชีได้ 

 
 
 
 
๑.เจ้าหน้าที่ต้องคอย
ตรวจสอบการออกบิล การ
รับจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด 
๒.ตรวจสอบปริมาณการใช้
น้ําให้ได้ตามความเป็นจริง 
๓.เก็บค่าน้ําประปาให้ได้
ตามวันที่กําหนดไว้
ครบถ้วน 
๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการเงิน
การคลัง 

  
 
 
 
๓๐กันยายน 
๒๕๕๓ 

นางสาวศศินภา  
สระพรหม 
(เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี๓ 

 
 
 
 
� 

 
 

 
 
มีการควบคุมในการลงบัญชีและติดตามทวงถามเก็บ
ลูกหนี้และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
 

      
 



 
 
 
       ∗∗∗∗     สถานะการดําเนินการ :                 ผู้จัดทํา........นางสุริยาพร ปวุตินันท์............ 
    �  =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จตามกําหนด                         ตําแหน่ง....รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้ากองประปา..... 
     � =   ดําเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                                                    วันที่...........๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๓....................... 
   �  =   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
    O  =   อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปอ.2 
เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันท่ี...๒...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ. ...๒๕๕๓..... 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน 

(๒) 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

๑.๑สภาพแวดล้อมภายใน   วิเคราะห์จาก 
      ๑.๑.๑ การมอบหมายงาน   ตามคําสั่ง
เทศบาลตําบลวังโพธิ์ ท่ี ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่องการ
ปรับปรุงแก้ไข การแบ่งงาน การบริหารงาน และ
การมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ
ภายในเทศบาลตําบลวังโพธิ์ ประจําปี ๒๕๕๓ 
     ๑.๑.๒ ประสิทธิภาพของบุคลากร บุคลากร
ของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ มีความขยันอดทน และ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ในการเข้าร่วมอบรม
ตามโครงการต่างๆและมีวุฒิการศึกษาในสาขา
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  ทําให้สามารถ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     ๑.๑.๓ จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี  
     ๑.๑.๔ สถานท่ีทํางาน  เทศบาลตําบลวังโพธิ์
มีสถานท่ีทํางานเป็นสัดส่วน แบ่งตามกอง/สํานัก 
และมีครุภัณฑ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงทําให้มี
ความสะดวกในการทํางาน 
     ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก  วิเคราะห์จาก 
      ๑.๒.๑ สถานท่ีตั้ง เทศบาลตําบลวังโพธิ์ตั้งอยู่
ในเขตอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็น
องค์กรท่ีมีสถานท่ีตั้งใกล้กับสถานท่ีราชการท่ี
สําคัญของอําเภอไทรโยค จึงทําให้การติดต่อ
ประสานงานบูรณาการโครงการกับส่วนราชการ
อ่ืนๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
แต่มีปัญหาด้านการเงินเนื่องจากเทศบาลฯได้อยู่
ห่างไกลจากธนาคารประมาณ ๑๗ กิโลเมตร 
    ๑.๒.๒ ระเบียบกฎหมายใหม่  ท่ีออกมาบังคับ
ใช้เป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีเช่น
การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 เทศบาลตําบลวังโพธิ์  ได้วิเคราะห์ประเมินผล
การควบคุมภายใน จากสํานัก/กองท่ีมีจุดอ่อนมี
ความเสี่ยงมีดังนี้ 

๑. สํานักปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองการประปา 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ

มาตรฐานการคบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544       

พบว่า สํานักปลัดและกองช่าง มีระบบการ
ควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมไม่ต้องดําเนินการ
จัดทําแผนการปรับปรุง 

พบจุดอ่อนความเสี่ยงดังนี้ 
กองคลัง 

   ๑) กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี   
   ๒) กิจกรรมการรับเงินและการส่งเงิน   
   ๓) กิจกรรมด้านการตรวจสอบเอกสาร ตรวจ
ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   

กองการประปา   
๑) กิจกรรมงานผลิตและบริการ 
เทศบาลฯได้วิเคราะห์กิจกรรมการควบคุม

จัดทําแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ต่อไป 



 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน 

(2) 
๒. ความเส่ียงท่ีสําคัญและกิจกรรมควบคุม 
   วิเคราะห์ประเมินจาก ภารกิจอํานาจหน้าท่ีซ่ึง
หน่วยงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือค้นหาจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยงแล้วมาจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดี 
    สํานักปลัด  โดยวิเคราะห์ประเมินจากโครงสร้างตาม
คําสั่งแบ่งงานและการกําหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  
ปรากฏว่าสํานักปลัด   มีการวางระบบควบคุมภายในได้
มาตรฐานการควบคุมภายใน กิจกรรมท่ีมีจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยง แต่มีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมไม่ต้อง
ดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง 

กองคลัง  โดยวิเคราะห์ประเมินจากโครงสร้างตาม
คําสั่งแบ่งงานและการกําหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  
ปรากฎว่ากองคลังมีระบบควบคุมภายในได้มาตรฐาน
การควบคุมภายในแต่ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ๓ 
กิจกรรมคือ 

๑)กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี  มีความเสี่ยง 
    -  บุคลากรไม่เพียงพอ 
    -  การบันทึกบัญชีหลายข้ันตอนและละเอียด แต่
เป็นบุคคลเดียวกัน 
   กิจกรรมควบคุม 
    - เพ่ิมบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 
    - แยกผู้บันทึก บัญชีและการจัดทํารายการเงิน
เพ่ือจะได้มีการสอบทานการทํางาน ข้อผิดพลาดจะ
ได้ลดลง 
๒) กิจกรรมการรับเงินและการส่งเงิน  มีความเสี่ยง 
   -  เทศบาลฯอยู่ห่างไกลจากธนาคาร 
   -  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บนําส่งเงินรายได้ช้าไม่สามารถ
นําฝากธนาคารได้ทันเดียวกัน 
   กิจกรรมควบคุม 
  -  ในวันท่ีนําส่งเงินฝากธนาคารไม่ทันให้นําส่งใน
วันถัดไป 

       -  ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาเงินอย่างเคร่งครัด 

 



 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน 

(๒) 
   ๓) กิจกรรมด้านการตรวจสอบเอกสาร ตรวจฎีกา
ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  มีความเสี่ยง 
     -  ผู้รับใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง ลงนามในเอกสารไม่
ครบถ้วน 
     -  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
       กิจกรรมควบคุม 
     - ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการลงนามในเอกสารให้
ครบถ้วนก่อนจ่ายเงิน 
     - ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใน
การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ 
     กองช่าง  โดยวิเคราะห์ประเมินจากโครงสร้างตาม
คําสั่งแบ่งงานและการกําหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  
ปรากฏว่ากองช่าง มีการวางระบบควบคุมภายในได้
มาตรฐานการควบคุมภายใน  กิจกรรมท่ีมีจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยง ได้มีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมไม่ต้อง
ดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง 

    กองการประปา  โดยวิเคราะห์ปรากฎว่ากอง
การประปามีระบบควบคุมภายในได้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในแต่ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง  ๒ 
กิจกรรมคือ 
      ๑) กิจกรรมด้านงานผลิตและบริการ เพ่ือการ
เตรียมน้ําสํารองและสถานท่ีสําหนับจ่ายน้ํา เพ่ือการ
ดับเพลิง   มีจุดอ่อน 
      -  เจ้าหน้าท่ีป้องกันฯอาจติดต่อ จนท.เวรประปา
ไม่ได้ ขณะมีเหตุเกิดข้ึน 
      -   ปริมาณน้ําอาจไม่เพียงพอถ้าเหตุเกิดในช่วง
ความต้องการใช้น้ําสูงๆ 
      -  จุดจ่ายน้ําดับเพลิงมีน้อยไม่เพียงพอ      
กิจกรรมควบคุม 
     -  จัดหาเครื่องมือสื่อสารท่ีติดต่อ 
     -  จัดสร้างระบบผลิตน้ําให้เพียงพอกับความ
ต้องการ 
     -  เพ่ิมประปาหัวแดง จุดจ่ายน้ําดับเพลิงให้เพียงพอ
กับพ้ืนท่ีของชุมชน 

 



 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน 

(2) 
   ๒) กิจกรรมด้านงานผลิตและบริการ เพ่ือการสํารวจ
และจัดทําแผนผัง  การต่อท่อซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์
ต่างๆท่ีเก่ียวกับการใช้น้ําประปาและท่อน้ําดิบ  มีจุดอ่อน 
      -  เจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลตรวจสอบท่อน้ําดิบ ท่อส่ง
น้ําประปาดูแลไม่ท่ัวถึง 
      -  ท่อน้ําประปามีอายุใช้งานมานานอาจชํารุดเม่ือใด
ก็ได้ 
      -  ผู้ใช้น้ําอาจทําความเสียหายกับท่อโดยไม่ตั้งใจ 
    กิจกรรมควบคุม 
     -  เพ่ิมตารางการตรวจเช็คให้ครอบคลุมกับระบบท่อ 
     -  เปลี่ยนท่อส่งน้ําใหม่  
     -  จัดทําผังท่อธารให้เป็นปัจจุบัน 
๓. สารสนเทศและการส่ือสาร 
      นําระบบ Internet ความเร็วสูง มาช่วยในการ
บริหารการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบ
ข้อมูล หนังสือสั่งการได้ทันท่วงที  ท้ังค้นคว้าระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานได้ 
๔. วิธีการติดตามประเมินผล 
      ใช้แบบสอบทาน  เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ หัวหนา้ส่วนราชการ และ
ปลัดเทศบาล เพ่ือให้งานของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ มีการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบทุกวัน 

 

 
สรุปผลการประเมิน 

เทศบาลตําบลวังโพธิ์ ได้ทําการวิเคราะห์สํารวจแล้ว พบว่ามีกิจกรรม ๔  กิจกรรม ท่ีต้องจัดการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้  

กองคลัง 
               ๑) กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี   
               ๒) กิจกรรมการรับเงินและการส่งเงิน   
               ๓) กิจกรรมด้านการตรวจสอบเอกสาร ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
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กองการประปา   
         ๑) กิจกรรมงานผลิตและบริการ 

-  งานการออกแบบระบบประปา 
-  งานจัดหาน้ําสะอาดบริการประชาชนและบริการผู้ใช้น้ํา 
-  งานเตรียมน้ําสํารองและสถานท่ีสําหรับจ่ายน้ํา เพ่ือการดับเพลิง 
-  งานติดต้ังประปา ตรวจแก้ไขปรับซ่อมมาตรวัดน้ําท่ีคลาดเคลื่อนหรือชํารุด ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของมาตรวัดน้ํา 
-  งานสํารวจและจัดทําแผนผัง การต่อท่อซ่อมแก้ไข อุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกับการใช้น้ําประปาและ
ท่อน้ําดิบ 
-  งานบํารุงรักษาแหล่งน้ําดิบและท่อหรือรางส่งน้ําดิบปิดเปิดประตูน้ํา 

 ซ่ึงเทศบาลตําบลวังโพธิ์ ต้องดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปอ.๓ 
ต่อไป 

  
                    

                                    ชื่อผู้รายงาน……..............................… 
                                                    (นายอุบล   มณีวรรณ์) 

          ตําแหน่ง   นายกเทศมนตรีตําบลวังโพธิ์ 
                                                                            วันท่ี.. ๓  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 
 
 
 



     ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตําบลวังโพธิ์                   แบบ ปอ.๓ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  ณ     วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่ 

พบจุดอ่อน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

๒.๓ กิจกรรมด้านการเงินและ
บัญชี 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให้การดําเนินงานด้าน
การเงินและบัญชีปฏิบัติ
ถูกต้อง 
 - เพื่อป้องกันการทุจริต 
 - เพื่อให้การจัดทําบัญชีให้
เป็นปัจจุบัน และบันทึกบัญชี
ถูกต้อง 
 

 
 
 
- ปริมาณงานเพิ่มขึ้นแต่
บุคลากรเท่าเดมิ 
- การบันทึกบัญชีหลาย
ขั้นตอนและละเอียด แต่
บุคคลคนเดียวทําจึงทําให้เกิด
ความผิดพลาดขาดการสอบ
ทาน 
- การจัดทํารายงานเงิน
คงเหลือประจําวันการบันทึก
บัญชีเงินสดรับ-จ่ายการทําใบ
ผ่านมาตรฐานใบผา่นรายการ
บัญชีทั่วไป  บัญชีแยก
ประเภทงบทดลองงบแสดง
ฐานะการเงินให้บุคคลคน
เดียวทํารายงานเกิดความ
ล่าช้า   

 
 
 
๓๐  ตลุาคม
๒๕๕๓ 

 
 
 
-เพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับปรมิาณงาน 
- แยกผู้บันทึกบัญชีและผู้จัดทํารายการเงิน
เพื่อจะไดม้ีการสอบทานการทํางาน  
ข้อผิดพลาดจะไดล้ดลง 
 
 
 

  
 
 
 
ภายใน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ 

นางสาวจรรยา  สิทธิสร 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
 
 
-มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
-มีการตรวจสอบการรายงาน
การเงินทุกเดือน 
-มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามขั้นตอน 

               
 



แบบ ปอ.๓  
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  ณ     วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่ 

พบจุดอ่อน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

๒.๔ กิจกรรมด้านการรับ
เงินและการนําส่งเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การรับเงินการ
นําส่งเงินได้มีการปฏิบัติที่
ถูกต้องครบถ้วนนํา
จํานวนเงินที่ได้รับในทุก
ครั้งส่งลงบัญชีครบถ้วน 
และนําฝากธนาคารทุกวัน
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน  

 
 
 
- ในบางวันไม่มี
ยานพาหนะจึงไม่  
สามารถนําเงินฝาก
ธนาคารได้ทันทุกวัน 
- ในบางวันเจ้าหน้าที่ 
จัดเก็บนําส่งเงินราย 
ได้ช้าไม่สามารถนํา 
ฝากธนาคารได้ทันในวัน
เดียวกัน 
 

 
 
 
๓๐  
ตุลาคม
๒๕๕๓ 

 
 
 
- ในวันที่นําส่งเงินนํา   เงินฝากธนาคาร
ไม่ทันให้นําส่งในวันถัดไป   
 - ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 

  
 
 
 
ภายใน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ 
นางสาวจรรยา  สิทธิสร 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
 
 
 
-มีการตรวจสอบเงิน
คงเหลือในมือและเงินฝาก
ในธนาคาร 
-มีการรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตาม
ขั้นตอน 

 
 
 
 



แบบ ปอ.๓  
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  ณ     วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่ 

พบจุดอ่อน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

๒.๕  กิจกรรมด้านการ
ตรวจสอบเอกสาร ตรวจ
ฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการสั่งซื้อ สั่ง
จ้าง  ตามระเบียบพัสดุฯ 
มีการอนุมัติจัดซื้อตัดจ้าง
ให้ถูกต้อง 
เอกสารประกอบการเบิก
เบิกจ่ายครบถ้วน  

 
 
 
 
 
-ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ลง
นามในเอกสารไม่
ครบถ้วน 
-เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
 

 
 
 
 
 
๓๐  
ตุลาคม
๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงนามใน
เอกสารให้ครบถ้วนก่อนจ่ายเงิน 
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานในการเบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายฯ 
 

  
 
 
 
 
 
 
ภายใน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ 
ผู้ตรวจสอบฎีกา 

 
 
 
 
 
 
-มีการตรวจสอบการลง
นามในเอกสารให้ครบถ้วน
ก่อนเบิกจ่ายเงิน 
-ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้
ถูกต้องตามระเบียบ 

 
ชื่อผู้รายงาน นางณัฐกานต์  สําเภาทอง 

                        ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง 
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 



                 แบบ  ปอ.๓ 
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  ณ     วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่ 

พบจุดอ่อน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

กองการประปา 
๑.กิจกรรม 

การควยคุมการก่อสร้าง
ระบบประปา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การก่อสร้างระบบ
ประปาถูกต้องเป็นไปคาม
แบบ 
 

ความเสี่ยง 
๑.การก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามแบบ และกําหนด 
๒.ผู้รับเหมาใช้วัตดุที่ขาด
คุณภาพ 
๓.ผู้ควบคุมเลินล่อในการ
ควบคุมการก่อสร้าง 

๑๒  
ตุลาคม
๒๕๕๓ 

๑.สรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิเหมาะสม
กับงานประปา 
๒.กรณีสรรหาบุคลากรที่มีความชํานาญ
ยังไม่ได้ขอความร่วมมือจาก  สํานักงาน
ทรัพยากรน้ํา ภาค 7 มาช่วยในการ
ออกแบบและคํานวณราคาค่าก่อสร้าง
ร่วมกัน 
๓. พัฒนาบุคลากรโดยส่งเจ้าหน้าที่ของ
กองประปาไปศึกษาอบรมพัฒนา
ตลอดเวลาเพื่อทันโลก ทันเหตุการณ์ 
 

        ภายใน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ 
๑. นางสุริยาพร ปวุติ
นันท์ 
         รอง
ปลัดเทศบาล 
๒. นายธนธรณ์   ฉาย
เชิด 

นายช่างโยธา 6ว. 
๓ นายสมหมาย  ด้วง
ปลี 

จนท.ประปา ๒ 

ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมและ
เรียนรู้การใช้โปรแกรมใน
สถานที่ต่าง ๆ 

 
 
 
 
 



                                                                                                      แบบ ปอ.๓ 
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  ณ     วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่ 

พบจุดอ่อน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

๑.กิจกรรม 
ด้านงานผลิตและบริการ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การดําเนินการ
ผลิตและจําหน่วย
น้ําประปามีประสิทธิภาพ 
 
 

ความเสี่ยง 
๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เข้าใจและขาด
ประสบการณ์
กระบวนการผลิต
น้ําประปา 
๒.ขากบุคลากร ที่มี
ประสบการณ์และ
ความสามารถใน
กระบวนการผลิต 
๓.เจ้าหน้าที่บันทึกมาตร
น้ําไม่ได้รายงานการชํารุด
กับชุดซ่อมบํารุงท่อส่งน้ํา 
 

 
๑๒ 
ตุลาคม
๒๕๕๓ 

 
๑เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเรื่องการผลิต
น้ําประปา 
๒สรรหาบุคลากรกองการประปา
เพิ่มเติม 
๓จ้าหน้าที่ต้องคอยตรวจสอบว่ามี
มาตรการน้ําชํารุดหรือไม่ และรายงาน
เป็นรายเดือน 
 

  
ภายใน ปีงบประมาณ 
                ๒๕๕๔ 
๑.นางสุริยาพร ปวุติ
นันท์ 
       รองปลัดเทศบาล 
๒. นายสมหมาย 
ด้วงปลี 

จนท. ประปา ๒ 

 
ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
อยู่ระหว่างการดําเนินออก
และสร้างแบบระบบประปา  

                                                                                
 
 
 



แบบ ปอ.๓ 
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  ณ     วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑ 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่ 

พบจุดอ่อน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

๒.กิจกรรม 
ด้านงานผลิตและบริการ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดหาน้ําสะอาด
บริการประชาชน และ
ผู้ใช้น้ําเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

ความเสี่ยง 
๑บุคลากรเจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การผลิตน้ําประปา 
๒ขาดเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
ผลิตน้ําประปา 
๓จุดบริการน้ําดื่มภายใน
พื้นที่ไม่เพียงพอ 
 
 

 
๑๒ 
ตุลาคม
๒๕๕๓ 

 
๑.ขอความช่วยเหลือจากองค์กรด้าน
การประปา 
๒.พัฒนาบุคลากรโดยส่งเจ้าหน้าที่ของ
กองประปาไปศึกษาอบรมความรู้โดยมี
การอบรมพัฒนาตลอดเวลาเพื่อทันโลก 
ทันเหตุการณ์ 
๓.จักหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการผลิตน้ําประปาเพื่อใช้
อุปโภค บริโภคได้ 

  
ภายใน ปีงบประมาณ 
               ๒๕๕๔ 
๑.นางสุริยาพร  
ปวุตินันท์ 
       รองปลัดเทศบาล 
๒. นายสมหมาย   
ด้วงปลี 

จนท.ประปา ๒ 

 
ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ระหว่างการ
ดําเนินออกและสร้างแบบ
ระบบประปา 

 
 
 
 



 
                                                                                                                     
แบบ ปอ.๓ 

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  ณ     วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่ 

พบจุดอ่อน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

๔กิจกรรม 
ด้านงานผลิตและบริการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อการเตรียมน้ําสํารอง
และสถานีสําหรับจ่ายน้ํา
เพื่อการดับเพลิงให้
เพียงพอกับความต้องการ 

ความเสี่ยง 
๑เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอาจ
ติดต่อ จนท.เวรประปา
ไม่ได้ขณะมีเหตุเกิดขึ้น 
๒ปริมาณน้ําอาจไม่
เพียงพอถ้าเหตุเกิดในช่วง
ความต้องการใช้น้ําสูงๆ 
๓กจ่ายน้ําดับเพลิงมีน้อย
ไม่เพียงพอกับพื้นที่ของ
ชุมชน 
 
 

๑๒ตุลาคม
๒๕๕๓ 

๑จัดหาเครื่องมือสื่อสารที่สามารถ จนท.
ป้องกันฯได้โดยตรง 
๒จัดสร้างระบบผลิตน้ําให้เพียงพอกับ
ความต้องการ 
๓เพิ่มประปาหัวแดง จุดจ่ายน้ําดับเพลิง
ให้เพียงพอกับพื้นที่ของชุมชน 

 ภายใน ปีงบประมาณ 
                ๒๕๕๔ 
๑.างสุริยาพร ปวุตินันท์ 
       รองปลัดเทศบาล 
๒.นายสมหมาย  ด้วง
ปลี 

จนท.ประปา ๒ 

ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ระหว่างการ
ดําเนินออกและสร้างแบบ
ระบบประปา 

 



                                                                                                                             
แบบ ปอ.๓ 

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  ณ     วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่ 

พบจุดอ่อน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

๕.กิจกรรม 
ด้านงานผลิตและบริการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อการติดตั่งประปา
ตรวจแก้ไขปรับซ่อมมาตร
ชํารุด ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของมาตรวัดน้ํา
โดยเครื่องทดสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยง 
๑.จ้าหน้าที่ควบคุมดูแล
ตรวจสอบการติดตั่ง
ประปาใหม่เผอเรอไม่
ตรวจสอบ 
๒.าจมีการแก้ไขมาตรา
โดยผู้ใช้น้ําเอง 
 
 
 

 
๑๒ 
ตุลาคม
๒๕๕๓ 

 
๑.เพิ่มตารางการตรวจสอบเช็คการ
ติดตั้งมาตราวัดน้ําใหม่ที่ ใบคําร้องขอใช้
มาตราวัดน้ํา 
๒.เจ้าหน้าที่บันทึกมาตราน้ํา ตรวจสอบ
ความถูกต้องของมาตรวัดน้ําทุกเดือน 

  
ภายใน ปีงบประมาณ 
               ๒๕๕๔ 
๑.นางสุริยาพร ปวุติ
นันท์ 
       รองปลัดเทศบาล 
๓ .นายสมหมาย  ด้วง
ปลี 

จนท.ประปา ๒ 

 
ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ระหว่างการ
ดําเนินออกและสร้างแบบ
ระบบประปา 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                              



 
แบบ ปอ.๓ 

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  ณ     วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑ 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่ 

พบจุดอ่อน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

๕ กิจกรรม 
ด้านงานผลิตและบริการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การสํารวจและ
จัดทําผัง การต่อท่อ
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้
น้ําประปาและท่อน้ําดิบ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ความเสี่ยง 
๑.เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล
ตรวจสอบท่อน้ําดิบ ท่อ
น้ําประปาดูแลไม่ทั่วถึง 
๒.ท่อน้ําประปามีอายุใช้
งานมานานอาจชํารุด
เมื่อใดก็ได้ 
๓.ผู้ใช้น้ําอาจทําความ
เสียหายกับท่อโดยไม่ตั่งใจ 
 
 
 

 
๑๒  
ตุลาคม
๒๕๕๓ 

 
๑.เพิ่มตารางการตรวจเช็คให้ครอบคลุม
กับระบบท่อที่มี 
๒.เปลื่ยนท่อส่งน้ําใหม่ เดินบริเวณข้าง
ทางฝังลงพื้นดิน 
๓.จัดทําผังท่อธารให้เป็นปัจจุบัน 

 
 ภายใน ปีงบประมาณ 
               ๒๕๕๔ 
๑.นางสุริยาพร ปวุติ
นันท์ 
       รองปลัดเทศบาล 
๑. นายสมหมาย  ด้วง
ปลี 

จนท.ประปา ๒ 

 
ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
อยู่ระหว่างการดําเนินออก
และสร้างแบบระบบประปา 

 
 
 
 

 



 
แบบ ปม. 

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  ณ     วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่ 

พบจุดอ่อน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
(๖) 

๗. กิจกรรม 
ด้านงานผลิตและบริการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้แหล่งน้ําดิบที่ดีใน
การผลิตน้ําประปา 

ความเสี่ยง 
๑.เจ้าหน้าที่ละเลยไม่
ปฏิบัติหน้าที่ 
๒.ชุมชนต้นเหล่งน้ําดิบใช้
สารเคมีทางการเกษตร
มาก 
๓.ท่อ หรือรางส่งน้ําดิบ 
ปิดเปิดประตูน้ํา อาจ
ชํารุดเพราะใช้งานมานาน 
๔ปริมาณน้ําฝนน้อย
เพราะปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ 
 
 
 

 
๑๒  
ตุลาคม
๒๕๕๓ 

 
๑.ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแหล่งน้ําอาจ
ข้อมูลสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8
ราชบุรีเคร่งครัด 
๒.ส่งเสริมเกษตรกรน้ําให้ใช้สารเคมี
น้อยลง 
๓.เฝ้าระวังท่อ หรือรางส่งน้ําดิบ ปิดเปิด
ประตูน้ําชํารุดเพราะใช้งานมานาน 
๔.ส่งเสริมโครงการปลูกป่าต่อต้านการ
ทําลายป่า 

  
ภายใน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ 
๑.นางสุริยาพร  
ปวุตินันท์ 
       รองปลัดเทศบาล 
๒. นายสมหมาย   
ด้วงปลี 

จนท.ประปา ๒ 

 
ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ระหว่างการ
ดําเนินออกและสร้างแบบ
ระบบประปา 

 
 



แบบ ปอ.๓ 
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  ณ     วันที่ ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่ 

พบจุดอ่อน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

๘ กิจกรรม 
งานบัญชีประปา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การรับเงินการ
นําส่งเงินการปฏิบัติงาน
ถูกต้องครบถ้วน นํา
จํานวนเงินที่ได้รับฝาก
ธนาคารทุกวันและ
ลงบัญชีให้ถูกต้องสามารถ
ตรวจสอบ 

ความเสี่ยง 
๑.ไม่สามารถตรวจสอบ
ปริมาณการใช้น้ําได้ตาม
ความจริง 
๒.ไม่สามารถเก็บค่า
น้ําประปาได้ตามวันที่
กําหนดครบถ้วน 
 
 
 

๑๒  
ตุลาคม
๒๕๕๓ 

๑.เจ้าหน้าที่ต้องคอยตรวจสอบการออก
บิลการรับจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด 
๒.ตรวจสอบปริมาณการใช้น้ําให้ได้ตาม
ความเป็นจริง 
๓.เก็บค่าน้ําประปาให้ได้ตามวันที่
กําหนดไว้ครบถ้วน 
๔.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการเงินการคลัง 

 ภายใน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ 
๑.นางสุริยาพร  
ปวุตินันท์ 
       รองปลัดเทศบาล 
๒. น.ส.ศศินภา  
สระพรหม 

เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี3 

ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
มีการควบคุมในการลงบัญชี
และติดตามทวงถามเก็บ
ลูกหนี้และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

              ชื่อผู้รายงาน นางสุริยาพร ปวุตินันท์ 
                        ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลตําบลวังโพธิ์ 

วันที่ ๒พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 
 



แบบ ปอ.๑ 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร 

แบบท่ี ๒ กรณีพบจุดอ่อนท่ีมีนัยสําคัญ 
 
เรียน  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

การประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลวังโพธิ์  สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี ๑  เดือน  
ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓   ได้ดําเนินการตาม       แนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซ่ึงกําหนดอยู่ในเอกสารคําแนะนํา : 
การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ  ๖  ระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลวังโพธิ์  ได้จัดให้มีข้ึนตาม
กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า    การดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร   ซ่ึง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือ
การทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความม่ันใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตาม
ต้นทุนท่ีใช้  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ  ท้ังนี้  ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ท่ีจะได้รับซ่ึงรวมถึง
การลดความเสี่ยงท่ีทําให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด  นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย
และความผิดปกติท่ีไม่อาจสืบทราบได้  เนื่องจากมีข้อจํากัดท่ีแฝงอยู่ในการควบคุมภายใน  ซ่ึงรวมถึงโอกาสของการ
หลีกเลี่ยงหรือ ละเลยการควบคุม รวมท้ังข้อจํากัดด้านทรัพยากร   ด้านกฎหมาย   หรือเก่ียวกับกฎระเบียบของทาง
ราชการ  อีกท้ังประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป  

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลวังโพธิ์  สําหรับงวดต้ังแต่
วันท่ี ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี  ๓๐ เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุ ประสงค์ของการควบคุมภายใน
ตามท่ีกล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจํากัดตามวรรคสอง  อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนท่ีมีนัยสําคัญ ดังนี้ 

๑. กองคลัง  
 ๑.๑  กิจกรรมด้านการเงินและการบัญชี 
 ๑.๒  กิจกรรมด้านการรับเงินและการนําส่งเงิน 

   ๑.๓  กิจกรรมด้านการตรวจสอบเอกสาร ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
๒.กองการประปา    

๒.๑  กิจกรรมงานด้านผลิตและบริการ 
 -งานการออกแบบระบบประปา 
 -งานจัดหาน้ําสะอาดบริการประชาชนและบริการผู้ใช้น้ํา 



-2- 
 

 -งานเตรียมน้ําสํารองและสถานท่ีสําหรับจ่ายน้ํา เพ่ือการดับเพลิง 
 -งานติดต้ังประปา ตรวจแก้ไขปรับซ่อมมาตรวัดน้ําท่ีคลาดเคลื่อนหรือชํารุด 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของมาตรวัดน้ํา 
 -งานสํารวจและจัดทําแผนผัง การต่อท่อซ่อมแก้ไข อุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกับการใช้

น้ําประปาและท่อน้ําดิบ 
 -งานบํารุงรักษาแหล่งน้ําดิบและท่อหรือรางส่งน้ําดิบปิดเปิดประตูน้ํา 

ท้ังนี้  ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
มาพร้อมนี้แล้ว 
 
 
 
 

     ลายมือชื่อ.....................................................… 
                     (นายอุบล   มณีวรรณ์) 
     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลวังโพธิ์ 
     วันท่ี  ๒  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๑๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


